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مقالۀ پژوهشی

ت
ارزش فرزندا ن و نگرش افراد رد مورد تعدا د فرزندا ن ایده آل :رهیافت حلیل مسیری
2

 .1گروه اقتصاد جمعیت و سرمایه انسانی ،مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور ،تهران ،ایران
 .2گروه روش های آماری و مدل سازی ،مؤسسه ملی تحقیقات جمعیتی ،تهران ،ایران

پذیرش1399/07/19 :

دریافت1399/03/27 :

چکیده

تعداد ایده آل فرزندان ،تحلیل مسیری،
ارزش فرزندان

است .هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش افراد ساکن در تهران در مورد ارزش فرزندان و ارزیاابی تا ثیرات
آن بر تعداد ایدهآل فرزندان ) (INCبود.
روش ها :در این مطالعه مقطعی 1200 ،فرد ساکن تهران به روش نمونهگیری طبقهای چند مرحلهای انتخاا

نحوۀ استناد به مقاله:

شدند و اطالعات جمعیتی و نگرشی آنها بر اساس پرسشانامه جماعآوری شاد .باه منراور توصاید داده از

عبداللهی عادل  ،سعادتی مهسا ،باقری

نرمافزار  SPSS-17و برای بررسی عوامل تاثیرگذار بار تعاداد ایادهآل فرزنادان از روش تحلیال مسایری و

آرزو .ارزش فرزندان و نگرش افراد

نرمافزار  Amoss-22استفاده شد.

در مورد تعداد فرزندان ایدهآل:
رهیافت تحلیل مسیری .مجلۀ ایرانی
حقوق و اخالق زیستپزشکی.
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نتایج :شاخصهای نیکویی برازش ،مدل برازش شده را ت یید کردند .از بین عوامل روانشاناختی ،اجتمااعی و
اقتصادی موثر بر ارزش فرزند ،عوامل اجتماعی و اقتصادی مثبات تااثیرات مساتقی و معنایداری بار تعاداد
ایده آل فرزندان داشتند و عوامل روانشناختی منفی بر متغییر مذکور بصورت مستقی تاثیر معنایداری داشاتند
( .)p<0.001بنابراین ،با افزایش عوامل مثبت اجتماعی و اقتصادی و کاهش عوامل منفی روانشاناختی ارزش
فرزند ،تعداد ایدهآل فرزندان افزایش مییابد.
نتیجهگیری :از آنجا که مؤثرترین عوامل مثبت و منفی بر تعداد ایدهآل فرزندان ،باه ترتیا

عوامال اجتمااعی

مثبت و روانشناختی منفی بودند ،برای ایجاد هرگونه تغییر در تعداد ایدهآل فرزندان ،ارزش فرزندان میبایست
بعنوان یک پدیده چند عاملی توسط سیاستگذاران مورد ارزیابی قرار گیرد و سیاستگذاری خانواده و تغییارات
آن مطابق با میزان اثرگذاری عوامل ذکر شده و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاک در ایاران تبیاین و اجرایای
شوند.
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واژههای کلیدی:

مقدمه :ارزش فرزند برای والدین یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی بااروری در مطالعاات جمعیتای

